▪▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie
podczas każdej Mszy św., natomiast procesja z palmami rozpocznie Mszę św.
o godz. 10.30 – gromadzimy się o godz. 10.20 na placu przed kościołem.
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół
Caritas oraz pamiątkowe świece paschalne (z okazji 25-lecia Caritas), a marianki
zorganizują kiermasz, z którego dochód w całości przeznaczony będzie na misje.
▪▪ Młodzi wolontariusze ze Zdzieszowic zainspirowani rekolekcjami parafialnymi organizują do 12 kwietnia zbiórkę żywności, środków czystości, ubrań dla dzieci itp.
na rzecz Domu Matki i Dziecka w Opolu. Więcej informacji w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Kurii Diecezjalnej w Opolu;
w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez niego naukowe i duszpasterskie inicjatywy. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Franciszka Łowickiego, lat 77, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek...

Plan rekolekcji parafialnych
CZWARTEK
6 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00 – nauka stanowa dla członków grup modlitewnych
17.00 – okazja do spowiedzi św.
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 	 – 	 nauka stanowa dla młodzieży

PIĄTEK
7 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – okazja do spowiedzi św.
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 	 – 	 nauka stanowa dla małżonków „25+” i rodziców dorosłych dzieci

SOBOTA
8 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – okazja do spowiedzi św.
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 	 – 	 nauka stanowa dla małżonków „25–”, rodziców wychowujących dzieci i narzeczonych

NIEDZIELA
9 kwietnia

8.00 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.30 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 	 – 	 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną

R. IV: 2017, nr 14 (182)
W opisie męki Pana Jezusa według św.
Jana czytamy m.in.: „A żołnierze uplótłszy
koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę…”.
Do dziś w każdy pierwszy piątek miesiąca
w katedrze Notre Dame w Paryżu ludzie
modlą się przy wystawionej Koronie Cierniowej. Jak tam trafiła i jak daleko różni się
to, co po niej pozostało od jej pierwotnej
formy? Korona, którą włożono na głowę
Jezusa, była czepcem zrobionym z krzewów cierniowych. Uczeni twierdzą, że
skoro obręcz ma średnicę około 21 cm, to
według ich obliczeń czepiec musiał mieć
od 50 do 60 kolców. W ciągu wieków gałęzie prawdopodobnie połamały się, a ciernie odpadły. Do Paryża Korona Cierniowa
dotarła już jako obręcz z sitowia, a ciernie
też były, ale osobno – zresztą Ludwik IX
rozesłał kolce do różnych kościołów we
Francji (Reims, Saint-Denis, Tuluzy, Bordeaux) i Włoch (Rzymu, Pizy, Vicenzy). Najstarszy zapis historyczny o Koronie Cierniowej pojawia się w świadectwie św.
Paulina z Noli (354–431), który odbył pielgrzymkę do Jerozolimy w 409 r. Napisał
on, że „korona cierniowa, którą ukoronowany został nasz Zbawiciel, wraz ze świętym krzyżem oraz słupem, przy którym Go
biczowano, zachowana jest w poszanowaniu”. Zaś św. Wincenty z Lerins († 445),
precyzował, że miała rzeczywiście formę

2 kwietnia 2017 r.

Relikwia Korony Cierniowej przechowywana w Paryżu .

pileusa (hełmu). W 1063 r. Korona Cierniowa na rozkaz cesarza bizantyjskiego
Konstantyna X została przeniesiona z Jerozolimy do Konstantynopola, gdzie cudem
nie padła łupem łacińskich krzyżowców,
którzy w 1204 r. zdobyli stolicę Bizancjum.
W 1239 r. walczący o przetrwanie dynastii władca Konstantynopola, Baldwin II,
sprzedał za 135 tysięcy liwrów w złocie
Koronę Cierniową Jezusa pobożnemu królowi Francji, św. Ludwikowi IX. Dla niej, jak
też i innych relikwii, król postanowił wybudować specjalną kaplicę-skarbiec (Sainte
Chapelle). W wielkim niebezpieczeństwie
Korona Cierniowa znalazła się po wybuchu
rewolucji francuskiej, gdy w 1793 r. rozwścieczony tłum paryżan zniszczył Sainte
Chapelle. Przepadła wtedy m.in. cząstka
Krzyża Świętego z bizantyjskiego relikwia
rza Baldwina, ale Koronę Cierniową udało
się ocalić i w 1804 r. znalazła się ona
w skarbcu kaplicy Notre Dame w Paryżu.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
2 kwietnia – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejną rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Michała z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
		– modlitwa za roczne dzieci: Lena Golenia, Bartosz Czernysz, Miłosz
Skrzypiec-Fyrguth
		– chrzest: Mia Kubiak
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † ojca Michała Frańczaka, †† jego rodziców, † brata Mariana,
† bratową Marię, † Stanisława Bolek i †† jego rodziców oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
3 kwietnia – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Mateusza z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
4 kwietnia – wtorek
18.00 – za † Wandę Kabelską w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Aleksego
oraz †† z pokrewieństwa
5 kwietnia – środa
7.00 – za †† rodziców Pawła i Cecylię, † ojca Georga, † brata Jerzego, † szwa
gra Józefa oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
6 kwietnia – czwartek
9.00 – za † Annę Pandel w 30. dzień po śmierci
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † męża Leszka Wójcika, †† dziadków Joannę i Grzegorza oraz
†† z rodziny Cieślak i Luca
7 kwietnia – piątek
9.00 – za † Elfrydę Gola [ofiarowana od przyjaciół z DDP „Stokrotka“]
		– w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klaudii i Krzysztofa
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

8 kwietnia – sobota
9.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla córek Sylwii i Barbary z ich rodzinami
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Budkiewicz
z okazji 84. rocznicy urodzin
9 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
8.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie ich córki,
† babcię Marię i szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – w intencji Parafian
		– za † ojca Norberta Kowolika
		– chrzest: Paweł Szkudlarek
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 3. rocznicę śmierci, † brata Zdzisława oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 – Droga krzyżowa, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.
▪▪ Od czwartku rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które –
zgodnie z zapowiedzią – poprowadzi ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej UO. Szczegółowy plan rekolekcji podany jest na stronie 4.
▪▪ W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową, która będzie prowadzona ulicami naszego miasta – początek po Mszy św. wieczornej w kościele św. Antoniego.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę (8 kwietnia) Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizuje
spotkanie dla młodzieży ze wszystkich parafii diecezji z okazji XXXII Światowego
Dnia Młodzieży. Spotkanie odbędzie się w auli WMSD w Opolu od godz. 10.00 do
ok. 21.00. Więcej informacji na stronie www.botafe.pl.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

